
ZARZĄDZENIE NR 652/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 22 marca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2007.

(dot. przeniesienia rezerw celowych do działów 754 i 900).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 6 
i pkt 10 uchwały Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta
Krakowa na rok 2007 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 wprowadza się zmiany, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W uchwale Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2007, zmienionej uchwałą Rady Miasta Krakowa: 
Nr VIII/114/07 z dnia 14 marca 2007 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: 
Nr 289/2007 z dnia 12 lutego 2007 r., Nr 364/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr 439/2007 
i Nr 440/2007 z dnia 1 marca 2007 r., Nr 453/2007 i Nr 455/2007 z dnia 5 marca 2007 r., 
Nr 590/2007, Nr 592/2007, Nr 593/2007 i Nr 594/2007 z dnia 19 marca 2007 r., wprowadza 
się następujące zmiany:

 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 3.

W zarządzeniu Nr 339/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2007 r. 
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 i Zarządzenia
Nr 289/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta 
Krakowa Nr 364/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr 439/2007 i Nr 440/2007 z dnia 1 marca 
2007 r., Nr 453/2007 i Nr 455/2007 z dnia 5 marca 2007 r., Nr 590/2007, Nr 591/2007, 
Nr 592/2007, Nr 593/2007 i Nr 594/2007 z dnia 19 marca 2007 r. wprowadza się następujące 
zmiany:

 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 4 do 
niniejszego zarządzenia,



 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 6 do Nr 8 do 
niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera rozdysponowanie rezerw celowych.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwy celowe na:

 program poprawy bezpieczeństwa publicznego w wysokości 2.000.000 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy 

w łącznej kwocie 800.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn:

 „OSP Przylasek Rusiecki – rozbudowa remizy” – kwota 200.000 zł,

 „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP” – kwota 600.000 zł.

 środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy 

zewnętrznych (zadania inwestycyjne) w wysokości 4.000.000 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy 

w kwocie 1.000.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Zakład 

Termicznego Przekształcania Odpadów”, na opracowanie dokumentacji przedprojektowej 

i przygotowanie wniosku do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w osi 

priorytetowej II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.


